Lån en Leder

Få adgang til den
bedste ekspertise
Design-, fødevare- og oplevelseserhverv

Få hjælp fra nogle af landets dygtigste ledere
og specialister – og sæt yderligere tryk på væksten
For en periode kan du låne en leder eller specialist. Få ekspertise udefra ind i din virksomhed. I maskinrummet. Vær med til
at udvikle din forretning dér, hvor det er allermest fordelagtigt.
Kort sagt: En gylden chance!
Tilbuddet er til dig, der driver en mindre eller mellemstor vækstvirksomhed inden for design-, fødevare- oplevelseserhvervet.
I skal være minimum fem ansatte og have en ambition om årlig
vækst på 20 procent i omsætning eller ansatte over de næste tre
år. Det kan også være virksomheder med under fem ansatte, men
med vækstambitioner.

Enkel proces
Er det tilfældet, finder vi i fællesskab en erfaren leder eller specialist, som er klar til at træde ind i jeres virksomhed. Give jer
konstruktive indspark. Bidrage til at realisere jeres vækstplan.

Processen er enkel og ligetil. Som det første hjælper vores kon
sulent med at afdække jeres behov. Finde ud af, hvor I præcist vil
have glæde af en leder eller specialist. Dernæst handler det om at
finde det rette match. Også her er vores konsulent på banen – som
vedkommende i øvrigt er fra start til slut. Men valget af ekspertise er jeres – vi hjælper med at målrette processen.

Boost til særlige brancher
For én virksomhed vil det optimale være at låne en leder, der kan
tilføre ny værdi gennem anvendelsen af design i produktudvikling
eller markedsføring. Den innovative fødevareproducent med det
store vækstpotentiale kan vinde på at låne en leder med erfaring
fra en stor fødevarevirksomhed. Turist-virksomheden kan skabe
øget vækst gennem tilknytning af en ekspert i oplevelsesøkonomi.

Lån en Leder
Om Væksthus Syddanmark

Du investerer
Selvfølgelig er sådan en proces ikke helt gratis. Projektet giver dig
mulighed for at få 50 procent i tilskud af det beløb, du investerer
i at låne en leder eller specialist.
Du skal samtidig være villig til at investere din og jeres tid som
medfinansiering under forløbet. Den tid er givet godt ud. Den sikrer
nemlig, at udviklingstiltagene bliver forankrede. At de kommer til
at virke – også efter at lederen eller specialisten har afsluttet
processen hos jer.

Væksthus Syddanmark er ét af fem regionale Væksthuse i Danmark.
Vi hjælper små og mellemstore virksomheder med at realisere
deres vækstpotentiale i form af nye arbejdspladser, eksport og
øget omsætning.
Lån en Leder er støttet af EU’s Socialfond og Syddansk Vækst
forum. Med Lån en Leder vil Væksthus Syddanmark tilføre små- og
mellemstore virksomheder nye lederkompetencer og ekspertise
med det formål at styrke deres vækstpotentiale.

Er du i målgruppen?
Ser du dig selv som den ambitiøse vækstvirksomhed, der kan
vokse yderligere ved at få en skarp leder eller specialist med ind
i jeres arbejdsrum for en periode, vil vi meget gerne snakke med
dig om dine muligheder.
Tal med din konsulent, dit lokale erhvervskontor eller kontakt
Væksthus Syddanmark på 70 23 55 15 eller info@vhsyd.dk for yderligere information.
Læs mere på www.vhsyd.dk

Hvad FÅR du
ud af det?

Målrettet fokus på indfrielse af vækstpotentiale
Styrket udvikling og innovation
Løsning af udfordringer
Videntilførsel til virksomheden og dine medarbejdere
Bedre konkurrencedygtighed

Hos Væksthus Syddanmark kan virksomheder
på Danmarks regning få lagt deres vækstplan
og gjort udfordringer til muligheder.

Forskerparken 10C, 5230 Odense M
Telefon 70 23 55 15
www.vhsyd.dk

